Kérelem gazdálkodó szervezet szolgáltató részére
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. § (2) - (3) bekezdésében, a
társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyonértékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének
feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet 3. § b) pontjában, 4. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontjaiban és a (3)
bekezdésében, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján
a) ingatlanközvetítő
b) ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység megkezdésére, folytatására
az alábbiak szerint:
Szolgáltató (kérelmező) neve:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Címe/székhelye:………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Cégjegyzékszám/egyéni vállalkozó hatósági nyilvántartásba vételi száma:
…………………………………………………………………………………………...
Tevékenységi kör megnevezése:
……………………………………………………………
Képviseletre jogosult neve, lakóhelye:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Személyesen közreműködő tag/alkalmazott/foglalkoztatott neve és a részére
kiadott nyilvántartásba vételi száma:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Használni kívánt nyelv(ek): …………………………………………………………
Elektronikus, telefonos elérhetőség:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

-2A kérelem mellékleteként csatolandó:
 lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság által kiállított
köztartozás-mentességet igazoló 30 napnál nem régebben kiállított közokirat,
 az állami adóhatóság által kiállított köztartozás-mentességet igazoló 30 napnál nem
régebben kiállított közokirat, ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban,
 az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő gazdálkodó
szervezet szolgáltató vezető tisztségviselője, tagja, illetve a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) szerinti tényleges tulajdonosa esetében az
üzleti jó hírnév keretében igazolni kell
a) a büntetlen előéletet,
b) annak tényét, hogy nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
c) annak tényét, hogy a 6. § (1) bekezdés a), c) vagy e) pontja alapján a bejelentést
megelőző 5 éven belül a nyilvántartásból
ca) természetes személyként nem törölték, továbbá
cb) olyan gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, tagja vagy a Pmt.
szerinti tényleges tulajdonosa volt, nem került törlésre.
Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartás adatai közül a szolgáltató neve, címe,
tevékenysége, nyilvántartásba vételi száma nyilvános.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Zalaegerszeg, 20…év…………………hó……nap

aláírás

Adatvédelmi tájékoztatónk a http://zalaegerszeg.hu oldalon található.

